
Materiał przygotowany przez MSC Polska. Kopiowanie bez zgody autora jest zabronione. W prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez Akwarium Gdyńskie oraz Instytut Oceanologii PAN

Morze Bałtyckie 
Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów 



Co wiemy o Bałtyku?

Najbliższe
Długość polskiego wybrzeża 775 km 

Najsłodsze
5 razy słodsze niż oceAN

Najpłytsze
Średnio 55 m

Najmłodsze
12 tys. lat

Prezentator
Notatki do prezentacji
Informacje z tego slajdu oraz ogólną charakterystykę Bałtyku znajdziesz w materiałach dodatkowych umieszczonych na slajdach 26-35. Historia powstania Morza Bałtyckiego przedstawiona jest na slajdach 36-40.
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Życie w Bałtyku
• Duży zakres zasolenia pozwala na 

występowanie zarówno gatunków 
słodkowodnych (okoń i płoć), 
DWUŚRODOWISKOWYCH (ŁOSOŚ, TROĆ) i 
morskich (Stornia, śledź).

• specyficzne warunki sprawiają, że 
jest tu mało drapieżników 
wyższego rzędu. jednak 
bioróżnorodność Bałtyku trudno 
nazwać ubogą – żyją tu liczne 
gatunki bezkręgowców 
i organizmów jednokomórkowych.

Prezentator
Notatki do prezentacji
Więcej na temat flory i fauny Bałtyku znajdziesz na slajdach 41-45.



Czas na zagadkę!

Które z tych zwierząt żyje w 
morzu bałtyckim?

(zaznacz Odpowiedzi w zadaniu 1 
na karcie pracy)
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Podpowiedź:MorświnTuńczyk żółtopłetwyStorniaKostera gruzełkowataIgliczniaKrab wełnistoszczypcyKrewetka bałtyckaPokolec królewskiWydra morska



naszbaltyk.pl

balticarium.com
1

naszbaltyk.pl

©Adamadamski
2 3

4 5 6

7 8 9

Prezentator
Notatki do prezentacji
Prawidłowe odpowiedzi zaznaczone są na zielono.



Co roku naukowcy doradzają rybakom ile ryb danego gatunku mogą złowić, tak aby 
ryb nie zabrakło w przyszłości

szproty, śledzie, 
stornie

inne
Łącznie 500 tys. 
ton ryb rocznie

polska 1/5

Jak korzystamy z Bałtyku?
- turystyka i rekreacja
- transport morski
- ZŁOŻA ROPY, GAZU, Kruszyw, BURSZTYNU
- połowy

Prezentator
Notatki do prezentacji
Więcej informacji na temat zasobów Morza Bałtyckiego znajdziesz tutaj: https://naszbaltyk.pl/zasoby-naturalne/ Obecnie, w Bałtyku łowi się rocznie blisko 500 tysięcy ton ryb. Komercyjne połowy obejmują jedynie kilka gatunków ryb, głównie szproty, śledzie i stornie (te trzy gatunki stanowią ponad 95% wszystkich połowów na Morzu Bałtyckim). Innymi gatunkami ryb o lokalnym znaczeniu gospodarczym są na przykład dorsz z przyłowu, gładzica,  turbot (inaczej skarp), sandacz, sielawa, sieja, łosoś, węgorz i troć. Na Bałtyku operuje blisko 6000 statków rybackich. Największą flotą rybacką pod względem liczby statków (łodzi i kutrów) dysponują Estonia (1587) i Finlandia (1469), najmniejszą zaś Litwa (84) i Rosja (53). Więcej informacji na temat połowów na Morzu Bałtyckim znajdziesz tutaj: https://www.msc.org/pl/baltyk



Zagrożenia dla Bałtyku:
• ZMIANY KLIMATU – GLOBALNE 

OCIEPLENIE, ZAKWASZENIE WÓD
• Zanieczyszczenie morza 
• Przełowienie

Prezentator
Notatki do prezentacji
Rozszerzenie informacji z tego slajdu znajdziesz na slajdach 46-48. 



Przełowienie
Nadmierny połów, który uniemożliwia 
rybom rozmnażanie się i odbudowanie 
populacji. Mówimy wtedy o przełowieniu.

Przełowienie to duży problem. Jeśli 
zabraknie ryb, będzie to miało negatywny 
wpływ na cały ekosystem morski oraz 
miliony ludzi, którym połowy zapewniają 
pożywienie i środki do życia. Istnieją 
jednak rozwiązania, pozwalające zapobiec 
przełowieniu - jednym z nich jest 

zrównoważone rybołówstwo!
Czym jest przełowienie – film

Lata 90: 40-50 cm Obecnie: 30 cm

(ty
s.

 to
n)

Wiadomości rybackie nr 5-6/2021

Przełowienie Bałtyckiego 
Dorsza – Dziś już go prawie nie Ma

Prezentator
Notatki do prezentacji
Dorsz jest (był?) kluczowym gatunkiem dla ekosystemu Bałtyku i przez dekady stanowił podstawę rybołówstwa w regionie. Na początku lat 80-tych, w „złotym okresie” połowów dorsza, polscy rybacy wyciągali w sieciach ponad 120 tysięcy ton tej ryby rocznie. Intensywna eksploatacja spowodowała przełowienie, co – w połączeniu z pogarszającymi się warunkami środowiskowymi – doprowadziło do zapaści. Dziesięć lat później łowiono już tylko nieco ponad 25 tysięcy ton, dziś połowy ukierunkowane są całkowicie wstrzymane. Dorsz jest gatunkiem szczególnie istotnym dla rybołówstwa na Morzu Bałtyckim, ponieważ dorsze zjadają szproty i śledzie, szproty i śledzie zaś żywią się ikrą dorszową i małymi dorszami. W efekcie wielkość stad dorsza wpływa na wielkość stad śledzia oraz szprota, i odwrotnie – rosnąca populacja szprota i śledzia oznacza więcej pokarmu dla dorsza i większe możliwości ekspansji, lecz jednocześnie powoduje zwiększoną presję na ikrę dorszy. Zachwianie tej równowagi wpływa negatywnie na wszystkie elementy ekosystemu.Więcej informacji na temat połowów na Morzu Bałtyckim znajdziesz tutaj: https://www.msc.org/pl/baltykLink do filmu o przełowieniu: https://youtu.be/8iUW1eKU-RE

https://youtu.be/8iUW1eKU-RE


Bałtyk to przede wszystkim źródło 
pożywienia i miejsc pracy, aby było 
tak dalej potrzebne są 

zrównoważone połowy. 
Istotą odpowiedzialnego rybołówstwa 
jest  znalezienie równowagi pomiędzy 
tym, jaka ilość ryb zostanie złowiona, 
a tym, ile ryb należy pozostawić w 
morzu, aby stado mogło się dalej 

rozmnażać – dlatego powstało MSC

Prezentator
Notatki do prezentacji
Więcej informacji na temat połowów na Morzu Bałtyckim znajdziesz tutaj: https://www.msc.org/pl/baltyk



Program MSC 

połowy w morzach, oceanach, w 
rzekach, jeziorach

połowy dzikich ryb oraz owoców 
morzaZgodny z najnowszą wiedzą 

naukową
Oceniają Niezależni 
eksperci 3 zasady odpowiedzialnych 

połowów:

1.Zdrowe stado ryb

2.Ochrona innych gatunków 
zwierząt i morskich siedlisk

3.Skuteczne zarządzanie połowami

Prezentator
Notatki do prezentacji
Rybołówstwa prowadzone w zrównoważony, dobry dla środowiska sposób posiadają certyfikat zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Kupując ryby i owoce z niebieskim znakiem MSC na opakowaniu mamy pewność, że pochodzą one z odpowiedzialnych połowów, a ryba na naszym talerzu pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.MSC jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową założoną w 1997 roku. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi opracowaliśmy standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Dbamy o to, żeby nasze oceany pozostały zdrowe i tętniące życiem, bo chcemy, aby kolejne pokolenia również mogły korzystać z bogactwa ryb i owoców morza. Więcej informacji na temat organizacji MSC znajdziesz tutaj: https://www.msc.org/pl/o-msc/kim-jestesmy



Zasady zrównoważonego 
rybołówstwa MSC

Z1
Zdrowe

stado ryb –
zostawiamy w 

morzu dużo ryb, 
aby mogły się 

rozradzać

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim. Można więc powiedzieć, że nie zaburzają one naturalnej równowagi w ekosystemie morskim. Morza i oceny pełne ryb zapewniają bezpieczną przyszłość społecznościom rybackim, a także ludziom na całym świecie zatrudnionym bezpośrednio lub pośrednio w branży rybackiej.Odpowiedzialne połowy prowadzone są w oparciu o 3 zasady zrównoważonego rybołówstwa:Zdrowe stado ryb Czy wystarczająca ilość ryb pozostała w morzu lub oceanie? Połowy muszą utrzymywać się na poziomie zapewniającym ciągłość populacji danego gatunku.Oddziaływanie na środowisko W jaki sposób połowy wpływają na ekosystem morski? Połowy muszą być prowadzone w taki sposób, aby ich wpływ na inne gatunki i siedliska morskie w ramach ekosystemu był zminimalizowany i pozostawały one w dobrym stanie.   Skuteczne zarządzanie rybołówstwem Czy rybołówstwo jest prawidłowo zarządzane? Rybacy muszą stosować się do odpowiednich przepisów i adaptować się do zmieniających się warunków środowiskowych np. zmiany liczebności ryb danego gatunku.



Zasady zrównoważonego 
rybołówstwa MSC

Z1Z1Z2 Ochrona innych 
gatunków oraz 

siedlisk

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim. Można więc powiedzieć, że nie zaburzają one naturalnej równowagi w ekosystemie morskim. Morza i oceny pełne ryb zapewniają bezpieczną przyszłość społecznościom rybackim, a także ludziom na całym świecie zatrudnionym bezpośrednio lub pośrednio w branży rybackiej.Odpowiedzialne połowy prowadzone są w oparciu o 3 zasady zrównoważonego rybołówstwa:Zdrowe stado ryb Czy wystarczająca ilość ryb pozostała w morzu lub oceanie? Połowy muszą utrzymywać się na poziomie zapewniającym ciągłość populacji danego gatunku.Oddziaływanie na środowisko W jaki sposób połowy wpływają na ekosystem morski? Połowy muszą być prowadzone w taki sposób, aby ich wpływ na inne gatunki i siedliska morskie w ramach ekosystemu był zminimalizowany i pozostawały one w dobrym stanie.   Skuteczne zarządzanie rybołówstwem Czy rybołówstwo jest prawidłowo zarządzane? Rybacy muszą stosować się do odpowiednich przepisów i adaptować się do zmieniających się warunków środowiskowych np. zmiany liczebności ryb danego gatunku.



Rozwiąż zadanie 2 
z karty pracy

Prezentator
Notatki do prezentacji
Rozwiązanie: morświnPytanie dla uczniów: Dlaczego morświn jest w sieci? 



Przyłów
W trakcie połowów zdarza się, że w sieci zaplątują się 
zwierzęta niebędące celem połowów: morświny, foki, ptaki 
morskie lub inne gatunki ryb. Przyłowem są także małe 
osobniki poławianego gatunku. Zjawisko to nazywamy 
przyłowem. 

Czym jest przyłów – film

Prezentator
Notatki do prezentacji
Przyłów stanowią zwierzęta morskie, które zostały przypadkowo złowione przez rybaków. Mogą to być ssaki morskie, takie jak delfiny i wieloryby lub ptaki. Czasami są to inne ryby, które nie były wprawdzie celem połowu, jednak po złowieniu mogą zostać sprzedane i zjedzone. Niestety czasami przyłowem stają się gatunki chronione i zagrożone wyginięciem. Dlatego należy zrobić wszystko, aby uniknąć tych sytuacji i prowadzić zrównoważone połowy dbając o ekosystemy morskie.Informacje na temat sposobów walki z przyłowem znajdziesz na slajdzie 46.Link do filmu o przyłowie: https://youtu.be/d9yvUM2G84U

https://youtu.be/d9yvUM2G84U


Zasady zrównoważonego 
rybołówstwa MSC

Z3 Skuteczne 
Zarządzanie 

połowami

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim. Można więc powiedzieć, że nie zaburzają one naturalnej równowagi w ekosystemie morskim. Morza i oceny pełne ryb zapewniają bezpieczną przyszłość społecznościom rybackim, a także ludziom na całym świecie zatrudnionym bezpośrednio lub pośrednio w branży rybackiej.Odpowiedzialne połowy prowadzone są w oparciu o 3 zasady zrównoważonego rybołówstwa:Zdrowe stado ryb Czy wystarczająca ilość ryb pozostała w morzu lub oceanie? Połowy muszą utrzymywać się na poziomie zapewniającym ciągłość populacji danego gatunku.Oddziaływanie na środowisko W jaki sposób połowy wpływają na ekosystem morski? Połowy muszą być prowadzone w taki sposób, aby ich wpływ na inne gatunki i siedliska morskie w ramach ekosystemu był zminimalizowany i pozostawały one w dobrym stanie.   Skuteczne zarządzanie rybołówstwem Czy rybołówstwo jest prawidłowo zarządzane? Rybacy muszą stosować się do odpowiednich przepisów i adaptować się do zmieniających się warunków środowiskowych np. zmiany liczebności ryb danego gatunku.W przypadku dziesięciu najważniejszych z punktu widzenia przemysłu stad ryb w Morzu Bałtyckim połowy są limitowane tzw. całkowitymi dopuszczalnymi połowami (ang. TAC – total allowable catch).  Co roku pod koniec maja, Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) publikuje doradztwo naukowe w sprawie limitów połowowych, określających ile można w sposób zrównoważony wyłowić ryb z danego stada by go nie przełowić.Na podstawie tego doradztwa Komisja Europejska przygotowuje wstępną propozycję limitów połowów. Ostatecznie, o tym, ile maksymalnie mogą wyłowić w danym roku rybacy decyduje Rada Ministrów ds. Rybołówstwa, która spotyka się podczas październikowej sesji by negocjować limity połowowe. Limity są następnie rozdzielane pomiędzy państwa członkowskie w formie kwot krajowych.Więcej informacji na temat zarządzania połowami na Morzu Bałtyckim znajdziesz tutaj: https://www.msc.org/pl/baltyk



Ile ryb rocznie zjada przeciętny Polak?

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zadaj uczniom pytanie ile kilogramów ryb zjada przeciętny mieszkaniec Polski w ciągu roku. 



Ile ryb rocznie zjada przeciętny Polak?
w ciągu roku w Polsce zjadamy 

13,5 kg ryb na mieszkańca 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Możesz dopytać jakie według nich gatunki Polacy zjadają najczęściej.



Ile ryb rocznie zjada przeciętny Polak?
w ciągu roku w Polsce zjadamy 

13,5 kg ryb na mieszkańca 

Głównie:
• Śledzie
• Mintaje
• Makrele
• Łososie
• Szproty
• Tuńczyki 
• dorsze

Prezentator
Notatki do prezentacji
.



Ile ryb rocznie zjada przeciętny Polak?
w ciągu roku w Polsce zjadamy 

13,5 kg ryb na mieszkańca 

Głównie:
• Śledzie
• Mintaje
• Makrele
• Łososie
• Szproty
• Tuńczyki 
• dorsze

Link&Watson,2019

Skąd pochodzą ryby na naszym talerzu?

Prezentator
Notatki do prezentacji
.



Które ryby bałtyckie mają certyfikat MSC?

Gładzica

stornia

turbot

©Adamadamski©Adamadamski

©Adamadamski

szprot

Prezentator
Notatki do prezentacji
Wybierając produkty z niebieskim znakiem MSC na opakowaniu wspierasz rybaków, którzy zarządzają łowiskami w sposób zrównoważony, dzięki temu ich połowy mają zminimalizowany wpływ na ekosystem naszego Bałtyku, pozostawiają więcej ryb oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim. Zachęcasz również kolejnych sprzedawców, by zaopatrywali się u certyfikowanych dostawców, a to z kolei skłania do przystąpienia do Programu Certyfikacji MSC tych rybaków, którzy dotychczas w nim nie uczestniczyli. Dbanie o to, żeby Bałtyk oraz inne morza pozostały zdrowe i tętniące życiem, to duże wyzwanie, ale razem możemy zapewnić, że nasze oceany będą pełne życia!



Jakie produkty wybierać w sklepach?

Prezentator
Notatki do prezentacji
Przykłady produktów dostępnych w polskich sklepach, które posiadają certyfikat MSC. Wzrasta popyt na certyfikowane karmy dla zwierząt. 



Co Ty możesz zrobić?

• Wybieraj produkty rybne ze znakiem MSC - FILM
• Kupuj odpowiedzialnie
• dbaj o czystość plaż i wód przybrzeżnych
• Oszczędzaj wodę
• Oszczędzaj energię
• Ogranicz produkcję śmieci 
• Zbieraj śmieci
• Używaj wielorazowych toreb i kubków

Prezentator
Notatki do prezentacji
Link do filmu: https://youtu.be/umvVEQIG1Ig

https://youtu.be/umvVEQIG1Ig


To już koniec?

Nie! Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o morzach i oceanach, przygotowaliśmy 
dla was gry, filmy i quizy kahoot. Znajdziecie je na naszej stronie 
www.msc.org/pl/edukacja 



Materiały dodatkowe

Prezentator
Notatki do prezentacji
Nauczycielu, przygotowaliśmy dla Ciebie materiały dodatkowe. Znajdziesz w nich podstawową wiedzę na temat Morza Bałtyckiego, m.in. informacje dotyczące powstania Bałtyku, jego charakterystykę oraz szczegółowe omówienie zagrożeń.



Co wiemy o Bałtyku?



Co wiemy o Bałtyku?
• Morze śródlądowe
• Powierzchnia 415 tys. km2
• Łączy się z Morzem Północnym cieśninami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi
• Dzieli się na 7 regionów

naszbaltyk.pl

Prezentator
Notatki do prezentacji
Łączy się on z Morzem Północnym cieśninami zewnętrznymi (Kattegat i Skagerrak) oraz wewnętrznymi (Sund, Wielki Bełt, Mały Bełt), które w porównaniu do tych pierwszych są wąskie i płytkie.Bałtyk dzieli się na siedem regionów. Są to Kattegat, Sund i Morze Bełtów, Bałtyk Właściwy, Zatoka Ryska, Zatoka Fińska, Morze Botnickie oraz Zatoka Botnicka.



Najbliższe
Długość polskiego wybrzeża 775 km 



Najsłodsze
• Zasolenie: 2–20‰, średnio 7‰
• Ograniczona wymiana słonych wód z Morzem 

Północnym
• Dopływ słodkiej Wody z 250 rzek
• Dla porównania morze martwe – 34‰

naszbaltyk.pl



Najpłytsze
• Średnio 55 m
• Głębia Landsort 459 m

naszbaltyk.pl



Najmłodsze
• 12 tys. lat



Państwa leżące nad
Morzem bałtyckim



Typy wybrzeży - film

Typy wybrzeży

Wybrzeże
PiaszczysteFiordy szkiery

klify Zatoki i zalewy

https://oceanliteracy.pl/odc-23-typy-wybrzezy/


Wyspy
• Ponad 6500 wysp i wysepek



bursztyn
• Kopalna żywica
• Powstał 40 mln lat temu (okres trzeciorzędu) z 

żywicy drzew iglastych porastających tereny 
obecnej Skandynawii i Bałtyku

• Największe złoża występują wzdłuż południowego 
wybrzeża

• Największy znaleziony bursztyn ważył 10 kg 
• w dużych kawałkach można znaleźć zatopione 

owady

naszbaltyk.pl

Prezentator
Notatki do prezentacji
Bursztyn jest rzadkim i cennym surowcem, z którego słynie Morze Bałtyckie. Powstał 40 mln lat temu (okres trzeciorzędu) z żywicy drzew iglastych porastających tereny obecnej Skandynawii i Bałtyku. Spływająca z drzew żywica transportowana była rzeką, której ujście znajdowało się na wprost dzisiejszego polskiego wybrzeża Bałtyku i stopniowo zamieniała się w bursztyn.Historia powstania złóż bursztynu.Największe złoża bursztynu znajdują się wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku od Chłapowa po Półwysep Sambijski (ok.200 km2). Obecnie bursztyn na skalę przemysłową eksploatowany jest jedynie w rejonie Półwyspu Sambijskiego, w rejonie kaliningradzkim. Bursztyn składa się głównie z węgla, tlenu oraz wodoru. Jego przeźroczystość oraz kolor uzależnione są od zawartości kwasu bursztynowego. Największy bursztyn jaki został znaleziony ważył 10 kg. W tak dużych kawałkach można dojrzeć zatopionego owada, a nawet jaszczurkę czy żabę. Noszą one nazwę inkrustacji.



Etapy rozwoju Morza Bałtyckiego

Bałtyckie Jezioro Lodowcowe 
• 12 tys. lat temu
• z wód topniejącego lodowca
• Surowy, arktyczny klimat, zbliżony do klimatu 

współczesnej Grenlandii
• fauna i flora wód Jeziora Lodowcowego były 

bardzo ubogie, składały się głównie z gatunków 
słodkowodnych

naszbaltyk.pl



Morze Yoldiowe
• 10 - 9 tysięcy lat temu
• W wyniku cofania się lodowca otwarło się 

połączenie z Morzem Północnym przez które 
zaczęła napływać słona woda oceaniczna. Jezioro 
przekształcało się w zbiornik morski, 

• Nazwa pochodzi od dominującego w nim 
małża Yoldia arctica. 

naszbaltyk.pl



jezioro ancylusowe 
• 9 -7 tys. lat temu
• W efekcie topnienia lodowca i ponoszenia 

Skandynawii nastąpiło odcięcie Bałtyku.
• Powstało wysłodzone jezioro zasilane wodami z 

rzek spływających z topniejącego lodowca
• fauna słodkowodna, gatunki morskie niemal 

całkowicie wyginęły
• Nazwa pochodzi od dominującego w nim ślimaka 

przytulika - Ancylus fluviatilis. 
• Ocieplenie klimatu

naszbaltyk.pl



Morze litorynowe
• 7-3 tys. lat temu
• połączenie Jeziora Ancylusowego z Morzem 

Północnym przez Cieśniny Duńskie
• przekształcenie w zbiornik słonawowodny

(zasolenie o 5-6 ‰ wyższe niż obecnie)
• Wraz z wodami oceanicznymi pojawiła się fauna i 

flora borealna, występująca do dziś
• Nazwa pochodzi od dominującego w nim ślimaka

przebrzeżka – Littorina littorea
• temperatura u południowych brzegów Bałtyku o 2-

3°C wyższa od dzisiejszej

naszbaltyk.pl



Bałtyk współczesny 
• Ok. 3 tys. lat temu
• ponowne podniesienie się dna w cieśninach 

duńskich spowodowało słabszy dopływ wód 
oceanicznych i obniżenie zasolenia Bałtyku

• typowe morze słonawe, jakie znamy dzisiaj
• Obecne stadium nazywane jest Morzem Mya od 

dominującego gatunku małża małgiew piaskołaz –
Mya arenaria

naszbaltyk.pl



sinice

Krewetka bałtycka morszczyn

sercówka Chełbia modra

naszbaltyk.pl

Prezentator
Notatki do prezentacji
Więcej informacji na temat flory i fauny Bałtyku znajdziesz tutaj: https://naszbaltyk.pl/bioroznorodnosc/



okoń

dorszbelona

iglicznia

naszbaltyk.pl



Film ssaki Bałtyku

Ssaki bałtyku

Foka szara

morświn Foka obrączkowana

Foka pospolita

https://oceanliteracy.pl/odc-25-ssaki-baltyku/


Ptaki wodne Bałtyku

ptaki bałtyku

Kormoran czarnyMewa srebrzysta

Sieweczka obrożna

Mewa śmieszka

Łabędź niemy

https://oceanliteracy.pl/odc-24-ptaki-wodne-baltyku/


Gatunki obce

Małgiew piaskołaz

Krewetka atlantycka Babka bycza

Krabik amerykański Krab wełnistoszczypcy

naszbaltyk.pl

naszbaltyk.pl

Monika Normant-Saremba

balticarium.com

balticarium.com



Zanieczyszczenie morza
• Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego leży 9 

rozwiniętych rolniczo i uprzemysłowionych 
państw, których mieszkańcami jest 80 milionów 
osób. 

• Zanieczyszczenia trafiają do morza w postaci 
ścieków, spływu rzecznego lub drogą powietrzną.

• Najwięcej niebezpiecznych substancji wpływa 
poprzez duże rzeki: Odrę, Wisłę, Niemen, Newę. 
Rejony przyujściowe tych rzek należą do 
najbardziej zanieczyszczonych akwenów Morza 
Bałtyckiego.

naszbaltyk.pl

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego (1 721 233 km2) leży 9 wysoko rozwiniętych rolniczo i uprzemysłowionych państw, których mieszkańcami jest 80 milionów osób. Mieszkańcy państw są producentami ogromnej ilości zanieczyszczeń, które w postaci ścieków, spływu rzecznego lub drogą powietrzną trafiają do morza. Najwięcej niebezpiecznych substancji wpływa poprzez duże rzeki do wód południowego i wschodniego Bałtyku. Są to: Odra, Wisła, Niemen, Newa. Rejony przyujściowe tych rzek należą do najbardziej zanieczyszczonych akwenów Morza Bałtyckiego.



Zanieczyszczenie plastikiem



Film o eutrofizacji

eutrofizacja
• to proces wzbogacania zbiornika głównie w 

związki azotu i fosforu
• Prowadzi do Zakwitów fitoplanktonu i masowego 

rozwoju glonów
• przyczynia się do pogarszania sytuacji tlenowej 

w głębiach Morza Bałtyckiego (strefy beztlenowe) 
oraz pojawiania się toksycznego siarkowodoru →
wymieranie organizmów dennych

naszbaltyk.pl

Prezentator
Notatki do prezentacji
Nadmierna eutrofizacja powoduje przeżyźnienie Bałtyku, co skutkuje nadmiernym rozwojem glonów. A po ich obumarciu i opadnięciu na dno, zwiększają strefy beztlenowe i siarkowodorowe. To powoduje nie tylko wymieranie dennych organizmów, ale przede wszystkim tworzy tzw. pustynie tlenowe, gdzie nie mogą się rozwijać / rozmnażać np. dorsze.

https://oceanliteracy.pl/odc-20-eutrofizacja/


Przyłów
W trakcie połowów zdarza się, że w sieci zaplątują 
się zwierzęta nie będące celem połowów: morświny, 
foki, ptaki morskie lub inne gatunki ryb. Zjawisko to 
nazywamy przyłowem. 

Metody walki z przyłowem:
• Odstraszacze akustyczne (pingery)
• Dostosowanie narzędzi połowowych np. sieci o 

dużych oczkach

Prezentator
Notatki do prezentacji
Skuteczną metodą pozwalającą ograniczyć przyłów morświnów jest przymocowanie do sieci odstraszaczy akustycznych - pingerów. Urządzenia te emitują sygnały dźwiękowe ostrzegające ssaki morskie o możliwym zagrożeniu. Innym sposobem jest użycie narzędzi połowowych które dzięki specjalnej konstrukcji zapobiegają przyłowowi np. sieć rybackie o większych oczkach niż małe ryby. Dzięki temu młode osobniki mogą wydostać się z siec.



© Marine Stewardship Council 2022

W prezentacji wykorzystano materiały opracowane przez Akwarium Gdyńskie 
oraz Instytut Oceanologii PAN
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